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  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٠ املــؤرخ ٥٣/٢٤ إىل قرارهــا إذ تــشري”    

   سنة دولية للجبال،٢٠٠٢عام الذي أعلنت مبوجبه 
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٥/١٨٩ إىل قراراهتـا     وإذ تشري أيـضا   ”    

 املـؤرخ   ٥٨/٢١٦  و ٢٠٠٢ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٧/٢٤٥  و ٢٠٠٠
ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٨  و٢٠٠٣ديــسمرب /كــانون األول ٢٣

 ٦٢/١٩٦  و٢٠٠٥ديــــــسمرب /ل األوكــــــانون ٢٢ املــــــؤرخ ٦٠/١٩٨  و٢٠٠٤
 كـــــانون ٢١ املـــــؤرخ ٦٤/٢٠٥، و ٢٠٠٧ديـــــسمرب /كـــــانون األول ١٩ املـــــؤرخ
  ،٢٠٠٩ديسمرب /األول

ومجيــع  ٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٣ الفــصل وإذ تؤكــد مــن جديــد ”    
خطـة  (قمة العاملي للتنمية املـستدامة      الفقرات ذات الصلة من خطة تنفيذ نتائج مؤمتر ال        

 منـها، بوصـفهما إطـاري الـسياسة العامـة           ٤٢سيما الفقـرة     ، وال )ذجوهانسربغ للتنفي 
  للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،

الـشراكة  ( الشراكة الدولية للتنمية املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة            وإذ تالحظ ”    
اليت استهلت خالل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة باإلفـادة مـن         ) من أجل اجلبال  

عم الذي تعهد به مخسون بلدا وست عشرة منظمة حكوميـة دوليـة ومائـة وثـالث              الد
ــصلحة        ــا ألصــحاب امل ــسية، بوصــفها هنجــا مهم عــشرة منظمــة مــن اجملموعــات الرئي

  املتعددين ملعاجلة خمتلف األبعاد املترابطة للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،
خي العاملي وأثره على جبال العامل،       انعقاد مؤمتر التغري املنا    وإذ تالحظ أيضا  ”    

 إىل  ٢٦يف بريث باململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، يف الفتـرة مـن                 
؛ واملـؤمتر العـاملي للجبـال، يف لوسـرن بسويـسرا، يف يـومي               ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٣٠
 ، مبــا يف ذلــك تقريــري التقيــيم اإلقليمــيني    ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٢ و ١١

املنبثقني عن املؤمترين بشأن التقـدم احملـرز يف جمـال التنميـة املـستدامة للجبـال منـذ عـام                      
 والنــداء مــن أجــل العمــل الــصادر عنــهما، وإعــالن كامتنــدو بــشأن االقتــصاد    ١٩٩٢

ــصاد األخــضــر         ــدويل لالقت ــؤمتر ال ــد يف امل ــال املعتم ــستدامة للجب ــة امل األخــضر والتنمي
سـبتمرب  / أيلـول  ٧ إىل   ٥ــال املعقود يف كامتنـدو يف الفتـرة مـن           والتنميــة املستدامة للجب  

 يف سياق استعراض مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املقـرر عقـده يف ريـو                ٢٠١١
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٦ إىل ٤دي جانريو بالربازيل يف الفترة من 
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 للمنـاطق اجلبليـة      أنه رغم التقدم احملرز يف تعزيز التنميـة املـستدامة          وإذ تدرك ”    
ــي       ـــور البيئ ــصــاء االجتمــاعي والتدهـ ـــدام األمــن واإلق ـــر وانعـ ــزال معــدالت الفقـ ال ت

  شديدة االرتفاع يف هذه املناطق،
   بتقرير األمني العام؛حتيط علما  - ١”    
 تزايـد عـدد احلكومــات واملنظمـات واجملموعــات    تالحـظ مـع التقــدير    - ٢”    

لعـامل الـذين بـاتوا يـدركون أمهيـة التنميـة املـستدامة للمنـاطق         الرئيسية واألفراد يف أحنـاء ا   
اجلبلية يف سبيل القضاء على الفقر، ويسلمون باألمهية العاملية للجبال باعتبارهـا مـصدرا              
ملعظم املياه العذبة على األرض ومستودعات للتنـوع البيولـوجي الغـين واملـوارد الطبيعيـة           

ومنــاطق تــوفر بعــض مــصادر الطاقــة املتجــددة األخــرى، مبــا فيهــا األخــشاب واملعــادن، 
وأماكن يقصدها الكثريون لالستجمام والسياحة، ومناطق ذات أمهية من حيث التنـوع             

  حتصى؛ الثقايف واملعريف والتراث، وكلها عناصـــر تعود بفوائد اقتصادية إجيابية ال
ؤشـــرات حـــساسة عـــن تغـــريات املنـــاخ   بـــأن اجلبـــال تـــوفر ممتـــسلّ  - ٣”    

ــة    خــال مــن ل ظــواهر معينــة، مثــل تغــري التنــوع البيولــوجي واحنــسار اجلليــديات اجلبلي
يـــسية للميـــاه العذبـــة وتغـــريات الـــصرف املطـــري املـــومسي الـــيت تـــؤثر يف املـــصادر الرئ

العامل، وتؤكد ضرورة اختاذ إجراءات للتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار الـسلبية               يف
  هلذه الظواهر وتعزيز تدابري التكيف؛

بــأن التنميــة املــستدامة للجبــال عنــصر رئيــسي يف حتقيــق أيــضا  متــسلّ  - ٤”    
  األهداف اإلمنائية لأللفية يف العديد من مناطق العامل؛

ائل التنميـــة املـــستدامة للجبـــال  علـــى إمعـــان النظـــر يف مـــس تـــشجع   - ٥”    
ســـياق املناقـــشات احلكوميـــة الدوليـــة بـــشأن تغـــري املنـــاخ وبـــشأن فقـــدان التنـــوع   يف
ولــوجي ومكافحــة التــصحر الــيت جتــرى يف نطــاق اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة    البي

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر        واتفاقية التنوع البيولوجي   املتعلقة بتغري املناخ  
ــشديد و    ــيت تعــاين مــن اجلفــاف ال ــدان ال ــا  /يف البل ــصحر، وخباصــة يف أفريقي  أو مــن الت

   بالغابات؛ومنتدى األمم املتحدة املعين
 رئيــسية أمــام حتقيــق حتــدياتتــزال هنــاك   أنــه التالحــظ مــع القلــق  - ٦”    

التنميــة املــستدامة والقــضاء علــى الفقــر يف املنــاطق اجلبليــة ومحايــة الــنظم اإليكولوجيــة  
ــد مــ    ــة يف أي بل ــاطق اجلبلي ــة، وأن ســكان املن ــان   اجلبلي ــدان هــم يف أغلــب األحي ن البل

  أفقر الناس؛ من
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ــشجع  - ٧”     ــاد ر   ت ــى اعتم ــات عل ــة     احلكوم ــج كلّي ــدى وُنُه ــدة امل ــة بعي ؤي
اســتراتيجياهتا املتعلقــة بالتنميــة املــستدامة، وعلــى تعزيــز النــهج املتكاملــة للــسياسات  يف

  املتصلة بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛
 علــى أن تقــوم احلكومــات بــدمج التنميــة املــستدامة      تــشجع أيــضا   - ٨”    

سياسات الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة ويف االسـتراتيجيات اإلمنائيـة،      للجبال يف رسم الـ    
بوسائل منها إدماج املتطلبات اخلاصة باجلبال يف سياسات التنمية املستدامة أو اعتمـاد             

  سياسات خاصة باجلبال؛
تزايــد الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك امليــاه،   أن تالحــظ  - ٩”    

 حتـات التربـة وإزالـة األحـراج وتـدهور مـستجمعات امليـاه وتـواتر           واآلثار املترتبة علـى   
ــضغوط       ــا، وارتفــاع معــدالت اهلجــرة النازحــة وال ــة ونطاقه ــوع الكــوارث الطبيعي وق
النامجة عن الصناعة والنقل والسياحة والتعدين والزراعة، واآلثار املترتبة علـى تغـريات              

 الرئيـسية الـيت تواجههـا الـنظم         املناخ وفقدان التنوع البيولوجي، هي بعـض التحـديات        
اإليكولوجيــة اهلــشة للجبــال يف املــساعي الراميــة إىل حتقيــق التنميــة املــستدامة والقــضاء 

  على الفقر يف املناطق اجلبلية، مبا يتسق مع األهداف اإلمنائية لأللفية؛
 أمهية اإلدارة املستدامة للغابات وجتنب إزالة األحـراج وإحيـاء          تؤكد - ١٠”    

اإليكولوجية احلرجية املفقـودة واملتـدهورة للجبـال مـن أجـل تعزيـز دور اجلبـال                 النظم  
بوصــفها عناصــر طبيعيــة لــضبط الكربــون وامليــاه، وتالحــظ أنــه جــرى تكــريس اليــوم   

 ملوضــــوع محايـــــة الغابــــــات اجلبليــــة، كإســهام فــــي  ٢٠١١الــدويل للجبــال يف عــام 
  لدولية للغابات؛ بوصفهــا السنة ا٢٠١١االحتفـال بسنـة 

 أن الزراعـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة مهمـة حلمايـة البيئـة          تالحظ - ١١”    
ديرها للــدور الرائــد الــذي تقــوم  اجلبليــة وتعزيــز االقتــصاد اإلقليمــي؛ وتعــرب عــن تقــ  

منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة لتحقيــق  بــه
 للجبال من خالل براجمهـا امليدانيـة وأنـشطتها املعياريـة والـدعم الـذي           التنمية املستدامة 

  تقدمه إىل العمليات الدولية؛
إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعيـة وتأثريهـا        تعرب عن بالغ قلقها      - ١٢”    

ف آثــارا املتزايــد يف الــسنوات األخــرية، ممــا أدى إىل خــسائر فادحــة يف األرواح وخلّــ  
وبيئية سلبية طويلة األجل بالنسبة للمجتمعـات الـضعيفة يف أحنـاء            اجتماعية واقتصادية   

سيما املنـاطق اجلبليـة يف البلـدان الناميـة، وحتـث             العامل، وخباصة يف املناطق اجلبلية، وال     
على اختاذ خطوات ملموسة لدعم اجلهود الوطنيـة واإلقليميـة مـن أجـل               اجملتمع الدويل 
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حــظ يف هــذا اخلــصوص، مــع التقــدير، انعقــاد   كفالــة التنميــة املــستدامة للجبــال، وتال 
ــاالت        ــدويل لالهني ــا االحتــاد ال ــيت نظمه ــاالت األرضــية، ال ــة لالهني ــة الثاني ــدوة العاملي الن

أكتـوبر  /األرضية واستضافتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة يف تـشرين األول           
ــامج الـــدويل للبحـــث والتـــدريب يف جمـــ  ٢٠١١ ــية للربنـ ال اإلدارة ، والـــدورة الدراسـ

املستدامة للمناطق اجلبلية بشأن إدارة أخطار الكوارث يف املناطق اجلبليـة الـيت نظمتـها               
  أمانة الشراكة من أجل اجلبال وجامعة تورين بإيطاليا؛

ــشجع - ١٣”     ــيني     ت ــصلحة املعن ــدويل وأصــحاب امل ــع ال ــات واجملتم  احلكوم
الكــوارث ومواجهــة   رة أخطــار  اآلخــرين علــى وضــع أو حتــسني اســتراتيجيات إلدا    

مــن قبيــل الفيــضانات املفاجئــة، الــضارة املتزايــدة للكــوارث يف املنــاطق اجلبليــة،  اآلثــار
ــا ــدفقات       مب ــاالت األرضــية وت ــة، واالهني ــبحريات اجلليدي ــضانات املتفجــرة لل ــا الفي فيه

  احلطام والزالزل؛
ات باحلكومات أن تقوم، بالتعاون مع األوساط العلمية واجملتمعـ  هتيب   - ١٤”    

ــستدامة         ــة امل ــز التنمي ــة تعزي ــضاء وبغي ــد االقت ــة، عن ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي اجلبلي
ــضارة      ــار ال ــة، مبــا يف ذلــك اآلث ــشواغل اخلاصــة للمجتمعــات اجلبلي ــال، بدراســة ال للجب
لتغريات املناخ يف البيئات اجلبلية والتنوع البيولوجي، هبدف وضع اسـتراتيجيات تكيـف       

  ري مالئمة ملواجهة اآلثار الضارة لتغريات املناخ؛مستدامة مث تنفيذ تداب
 على أن العمل على الـصعيد الـوطين عامـل أساسـي يف حتقيـق              تشدد - ١٥”    

التقدم يف التنمية املستدامة للجبال، وترحـب بتزايـده املطـرد خـالل الـسنوات األخـرية                 
مع الـدويل إىل    يف شكل انعقاد العديد من املناسبات واألنشطة واملبادرات، وتدعو اجملت         

دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة لوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وبـرامج تـشمل،                     
 التنميــة املــستدامة للجبــال عنــد االقتــضاء، سياســات وقــوانني مؤاتيــة مــن أجــل حتقيــق 

  إطار اخلطط اإلمنائية الوطنية؛ يف
 مماثلـة   على مواصلة إنشاء جلان أو ترتيبات وآليات مؤسـسية         تشجع - ١٦”    

تضم أصحاب املصلحة املتعددين علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي، عنـد االقتـضاء،                
املنــاطق  ستدامة يفلتعزيــز التنــسيق والتعــاون فيمــا بــني القطاعــات مــن أجــل التنميــة املــ

  اجلبلية؛
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ــضا  - ١٧”    ــشجع أي ــة، وكــذلك أصــحاب     ت ــسلطات احمللي ــشاركة ال ــادة م ــى زي  عل
سيما سكان الريف والشعوب األصـلية واجملتمـع املـدين           ، وال املصلحة املعنيني اآلخرين  

ــة بتخطــيط      ــات املتعلق ــربامج والترتيب ــذ ال اســتغالل  والقطــاع اخلــاص، يف وضــع وتنفي
  األراضي وحيازة األراضي واألنشطة املتصلة بالتنمية املستدامة يف اجلبال؛

 إمكانيــة حــصول النــساء يف املنــاطق    ني علــى ضــرورة حتــس  تــشدد - ١٨”    
ــا  ــوارد، مبـ ــة علـــى املـ ــساء  يف ذلـــك األرض،  اجلبليـ ــز دور النـ ــرورة تعزيـ وكـــذلك ضـ

املناطق اجلبلية يف عمليات اختاذ القـرارات الـيت تـؤثر يف جمتمعـاهتن احملليـة وثقافـاهتن                   يف
وبيئـــاهتن؛ وتـــشجع احلكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة علـــى إدمـــاج البعـــد   

ــصن     ــك املؤشــرات امل ــا يف ذل ــساين، مب ــشطة     اجلن ــوع اجلــنس، يف األن ــى أســاس ن فة عل
  والربامج واملشاريع املتعلقة بالتنمية اجلبلية؛

 أنه يتعني أخذ ثقافات الشعوب األصلية وتقاليدها ومعارفهـا،          تؤكد - ١٩”    
مبا يف ذلك يف ميدان التطبيب، يف االعتبـار الكامـل واحترامهـا وتـشجيعها عنـد وضـع           

 القيـام بـالتخطيط يف املنـاطق اجلبليـة، وتـشدد علـى              السياسات والربامج اإلمنائية وعنـد    
ــة وإشــراكها بــشكل كامــل يف اختــاذ      ــة اجلبلي ــة تــشجيع مــشاركة اجملتمعــات احمللي أمهي
القرارات اليت تؤثر فيهـا وأمهيـة إدمـاج معـارف الـشعوب األصـلية وتراثهـا وقيمهـا يف                    

  مجيع املبادرات اإلمنائية؛
ــشدد  - ٢٠”     ــو  ت ــاة امل ــى ضــرورة مراع ــوع  عل ــة التن ــصلة يف اتفاقي اد ذات ال

البيولـــوجي وتـــشري يف هـــذا الـــصدد إىل اعتمـــاد مـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـــة التنـــوع  
  برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال؛ البيولوجي

 الـدول وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين إىل تعزيـز تنفيـذ برنـامج            تدعو - ٢١”    
ن خـالل االلتـزام الـسياسي املتجـدد ووضـع          العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال، مـ      

  ترتيبات وآليات مؤسسية مالئمة تضم العديد من أصحاب املصلحة؛
 أن الكــثري مــن البلــدان الناميــة، وكــذلك البلــدان الــيت متــر        تــدرك - ٢٢”    

اقتـــصاداهتا مبرحلـــة انتقاليـــة، حيتـــاج إىل مـــساعدة يف صـــياغة وتنفيـــذ االســـتراتيجيات 
نميــة املــستدامة للجبــال، مــن خــالل التعــاون الثنــائي واملتعــدد        والــربامج الوطنيــة للت 

  األطراف وفيما بني بلدان اجلنوب ومن خالل هنج التعاون األخرى؛
علـــــى أمهيـــــة تبـــــادل أفـــــضل املمارســـــات واملعلومـــــات   تـــــشدد - ٢٣”    

والتكنولوجيات املالئمة والـسليمة بيئيـا مـن أجـل التنميـة املـستدامة للجبـال، وتـشجع            
  عضاء واملنظمات املعنية على القيام بذلك؛الدول األ
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 أن متويــل التنميــة املــستدامة للجبــال أصــبح مــسألة متزايــدة   تالحــظ - ٢٤”    
األمهية، وخباصة يف ضوء االعتراف املتزايد باألمهيـة العامليـة للجبـال وارتفـاع مـستوى                

بليـة، ويف هـذا   الفقر املدقع وانعدام األمن الغذائي واملشاق اليت تواجههـا اجملتمعـات اجل    
اخلصوص تدعو احلكومات ومنظومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدوليـة ومرفـق            
البيئة العاملية ومجيع اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة وآليات التمويـل التابعـة هلـا إىل                
أن تقوم، كل ضمن واليتها، ومعها مجيع أصحاب املصلحة املعنيني من اجملتمـع املـدين     

قطاع اخلاص بالنظر يف توفري الـدعم، بوسـائل منـها تقـدمي تربعـات ماليـة، للـربامج                   وال
احمللية والوطنية والدولية من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق اجلبليـة،             واملشاريع

  وخباصة يف البلدان النامية؛
 على أمهية استكشاف جمموعة كبرية من مصادر التمويل مـن           تشدد - ٢٥”    

التنميــة املــستدامة للجبــال، مــن قبيــل الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص    أجــل 
وزيادة فرص احلصول على التمويل البالغ الـصغر، مبـا يف ذلـك االئتمـان البـالغ الـصغر               
والتـــأمني البـــالغ الـــصغر، وقـــروض اإلســـكان الـــصغرية وحـــسابات التـــوفري والتعلـــيم  

حلــرة الــراغبني فــــي مزاولــــة األعمــال والــصحة وتقــدمي الــدعم إىل مباشــري األعمــال ا
التجاريــة الصغرية احلجـم واملتوسـطة احلجـم والقيـام، عنــد االقتـضــاء وعلــــى أسـاس              

  املستدامة؛ كل حالة علـى حـــدة، بعمليات ملقايضــة الديون بالتنمية
ــشجع - ٢٦”     ــستدامة     ت ــة امل ــشطة الزراعي ــة سالســل األن  علــى مواصــلة إقام

مـــة وحتـــسني إمكانيـــة وصـــول املـــزارعني يف املنـــاطق اجلبليـــة ومـــشاريع   املـــضيفة للقي
الصناعات الزراعية إىل األسواق واملشاركة فيهـا، بغيـة حتقيـق زيـادة كـبرية يف دخـول                  

  سيما صغار املزارعني، واألسر املزارعة؛ املزارعني، وال
ــا   ترحــب - ٢٧”     ــستدامة يف املن ــسياحة امل ــادرات ال ــد ملب طق  باإلســهام املتزاي

اجلبلية كوسيلة لتعزيز محاية البيئة واملنافع االجتماعية واالقتـصادية للمجتمعـات احملليـة            
كمــا ترحــب باجتــاه طلــب املــستهلكني بــصورة متزايــدة حنــو الــسياحة الــيت تتــسم           

  باملسؤولية واالستدامة؛
 أن مثــة حاجــة إىل إذكــاء الــوعي العــام بالفوائــد االقتــصادية  تالحــظ - ٢٨”    

جتمعـات املقيمـة يف املرتفعــات،   للم العميمـة الـيت تتيحهـا اجلبـال، لـيس فقـط      اإلجيابيـة  
 أيضا لنسبة كبرية من سـكان العـامل الـذين يعيـشون يف املنـاطق املنخفـضة، وتؤكـد                   بل

أمهية تعزيز استدامة النظم اإليكولوجية الـيت تـوفر املـوارد واخلـدمات الـضرورية لرفـاه                 
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اسـتحداث وسـائل متويـل مبتكـرة لغـرض محايـة           اإلنسان والنـشاط االقتـصادي وأمهيـة        
  هذه النظم؛

 أن سالســل اجلبــال تكــون مــشتركة عــادة بــني عــدة بلــدان،   تــدرك - ٢٩”    
وتــشجع يف هــذا الــسياق، علــى تطبيــق هنــج التعــاون العــابر للحــدود مــن أجــل حتقيــق  
التنمية املـستدامة لـسالسل اجلبـال وتبـادل املعلومـات ذات الـصلة حيثمـا تتوافـق علـى                    

  ذلك الدول املعنية؛
 ، يف هذا السياق، أن اتفاقية محايـة جبـال األلـب           تالحظ مع التقدير   - ٣٠”    

تــشجع علــى اتبــاع هنــج بنــاءة جديــدة لتنميــة جبــال األلــب تنميــة متكاملــة مــستدامة،  
بوسائل منها بروتوكوالهتا املواضيعية بشأن التخطيط املكاين والزراعـة اجلبليـة وحفـظ             

الطبيعيــة والغابــات اجلبليــة والــسياحة ومحايــة التربــة والطاقــة والنقــل، الطبيعــة واملنــاظر 
وكذلك اإلعالن املتعلق بالسكان والثقافـة وخطـة العمـل بـشأن تغـري املنـاخ يف جبـال                   
األلــب والتعــاون مــع اهليئــات األخــرى املنــشأة مبوجــب اتفاقيــات بــشأن املواضــيع           

   من أجل اجلبال؛واألنشطة ذات الصلة املضطلع هبا يف سياق الشراكة
 أن االتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة حبمايـة جبـال      تالحظ أيضا مع التقدير    - ٣١”    

الـيت اعتمـدهتا ووقعتـها بلـدان املنطقـة الـسبعة تـوفر               الكاربات وكفالة تنميتـها املـستدامة     
إطارا للتعاون وتنسيق السياسات الشاملة لعدة قطاعـات ومنـهاجا لوضـع اسـتراتيجيات           

  نمية املستدامة ومنتدى للحوار بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛مشتركة للت
 العمـل الـذي يـضطلع بـه املركـز الـدويل             مع التقدير  تالحظ كذلك  - ٣٢”    

لحــدود بــني مثانيــة بلــدان أعــضاء  للتنميــة املتكاملــة للجبــال يف تعزيــز التعــاون العــابر ل  
يري مـن أجـل التغلـب علـى حالـة      منطقة اهلندوكوش يف اهليمااليا لتعزيز العمل والتغـ     يف

  الضعف االقتصادي واالجتماعي واملادي اليت يعانيها سكان اجلبال؛
أسـهم بـه مـشروع التنميـة الزراعيـة والريفيـة              ما تالحظ مع التقدير   - ٣٣”    

املستدامة يف املناطق اجلبلية التابع ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، وبيـان فريـق            
لترويج لسياسات حمددة ومؤسسات وعمليات مالئمـة للمنـاطق اجلبليـة           أديلبودين يف ا  

  حتصى؛ وما يوفرانه من فوائد اقتصادية إجيابية ال
 أمهية بناء القدرات وتقويـة املؤسـسات وتعزيـز بـرامج التعلـيم              تؤكد - ٣٤”    

 العايل والتعليم املـستمر يف املواضـيع املتعلقـة باجلبـال، مـن أجـل زيـادة الفـرص املتاحـة                    
وتشجيع االحتفاظ بوجود األشخاص ذوي املهارات، مبـن فـيهم الـشباب، يف املنـاطق          
اجلبلية، وتشدد أيضا علـى أمهيـة تعزيـز الـربامج التثقيفيـة والتوعويـة مـن أجـل تـشجيع                
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التنمية املستدامة للجبال على مجيع املستويات، وزيادة التوعية مبسألة التنمية املـستدامة            
بطبيعة العالقات القائمة بـني املنـاطق املرتفعـة واملنـاطق املنخفـضة،       يف املناطق اجلبلية، و   

وحتقيــق االســتفادة الكاملــة مــن الفــرص الــيت يتيحهــا ســنويا يف هــذا الــصدد االحتفــال  
  ديسمرب كل عام؛/ كانون األول١١باليوم الدويل للجبال يف 

الــدول األعــضاء علــى القيــام، علــى الــصعيد احمللــي الــوطين    تــشجع  - ٣٥”    
واإلقليمــي، حــسب االقتــضاء، جبمــع بيانــات مــصنفة عــن املنــاطق اجلبليــة عــن طريــق    
ــة ملــا حيــرز مــن تقــدم وحيــصل مــن تغــيريات، اســتنادا إىل املعــايري ذات       املتابعــة الدوري
الــصلة، مــن أجــل تــشجيع الــربامج واملــشاريع البحثيــة املتعــددة التخصــصات وحتــسني   

  عمليات صنع القرار والتخطيط؛
ى مجيـــع الكيانـــات املعنيـــة يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة علـــ جع تـــش - ٣٦”    

تقوم، كل يف نطاق واليته، مبواصلة تعزيز اجلهـود البنـاءة املبذولـة مـن أجـل تقويـة                    أن
بــني الوكــاالت زيــادة لفعاليــة تنفيــذ الفــصول ذات الــصلة مــن جــدول     التعــاون فيمــا

قـرات األخــرى ذات  ، والف٤٢، والفقــرة ١٣يف ذلــك الفـصل   ، مبـا ٢١أعمـال القــرن  
ــادة مــشاركة       ــار ضــرورة زي ــذ، آخــذة يف االعتب ــصلة مــن خطــة جوهانــسربغ للتنفي ال
منظومة األمم املتحدة، وخباصة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمـم            
املتحدة للبيئة وجامعـة األمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم                    

بيــة والعلــم والثقافــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، واملؤســسات املاليــة املتحــدة للتر
  الدولية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛

 باجلهود املبذولـة يف إطـار الـشراكة مـن أجـل اجلبـال الـيت تنفـذ                   تنوه - ٣٧”    
يوليـــه /متـــوز ٢٥ املـــؤرخ ٢٠٠٣/٦١وفقــا لقـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي  

وتــدعو اجملتمــع الــدويل وأصــحاب املــصلحة املعنــيني اآلخــرين، مبــا يف ذلــك    ، ٢٠٠٣
اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، إىل النظـر يف االنـضمام بنـشاط إىل الـشراكة مـن أجـل                

ــدعو أ     ــه مــن قيمــة، وت ــا تنطــوي علي ــادة م ــال لزي ــر   اجلب ــشراكة إىل تقــدمي تقري ــة ال مان
ستدامة يف دورهتـــــا العـــشريــن يف عـــام أنـــشطتها وإجنازاهتـــا إىل جلنـــة التنميـــة املـــ عـــن

   كأحد اجملاميع املواضيعية قيد االستعراض؛اجلبال، اليت ستدرج موضوع ٢٠١٣
، يف هـذا الـسياق، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـشراكة              تالحظ مع التقـدير    - ٣٨”    

من أجل اجلبال للتعاون مع الصكوك القائمة املتعددة األطـراف املتـصلة باجلبـال، مثـل                
اقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين           اتف

أو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريقيــا واتفاقيــة األمــم املتحــدة  /مــن اجلفــاف الــشديد و
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اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ واالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث والــصكوك 
بال، مثل اتفاقيـة محايـة جبـال األلـب واالتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة                اإلقليمية املتعلقة باجل  

  املستدامة؛ حبماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها
ــشجع - ٣٩”     ــري     تـ ــات غـ ــة واملنظمـ ــات الدوليـ ــضاء، واملنظمـ ــدول األعـ  الـ

ين علـــى كفالـــة النظـــر بـــشكل واف، احلكوميـــة واملؤســـسات البحثيـــة واجملتمـــع املـــد
، يف الـدور    ٢٠١٢مم املتحدة للتنمية املستدامة املقرر عقده يف عـام          سياق مؤمتر األ   يف

  املهم الذي تؤديه اجلبال ونظمها اإليكولوجية يف حتقيق التنمية املستدامة؛
 اجلهـود اجلاريـة لتحـسني التعـاون االسـتراتيجي           تالحظ مع التقـدير    - ٤٠”    

 اجلبال والـشراكة مـن أجـل        بني املؤسسات واملبادرات املعنية بتنمية اجلبال مثل منتدى       
  اجلبال ومبادرة حبوث اجلبال واجلمعية الدولية للجبال؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة              تطلب - ٤١”    
التنميـة املـستدامة    ’والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطـار البنـد الفرعـي املعنـون                

  .“‘التنمية املستدامة’ون  من البند املعن‘للجبال
  
ى اللجنــة نـوفمرب، كــان معروضـا علــ  / تـشرين الثــاين ٢٢، املعقــودة يف ٣٦ويف اجللـسة    - ٣

ــون    ــنقح معن ــرار م ــال ”مــشروع ق ــستدامة للجب ــة امل ــ، قدم)A/C.2/66/L.33/Add.1 (“التنمي ه ت
وبــاراغواي، األرجنــتني، وأرمينيــا، وأســتراليا، وأفغانــستان، وإكــوادور، وأوكرانيــا، وإيطاليــا،  

وبوتـــان، وبورونـــدي، وبـــريو، ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، وسويـــسرا، وسيـــشيل،   
ــستان،     ــتان، وكازاخـ ــام، وقريغيزسـ ــبني، وفييـــت نـ ــسا، والفلـ ــستان، وفرنـ ــيلي، وطاجيكـ وشـ
وكرواتيــا، وكوســتاريكا، ومدغــشقر، والنمــسا، ونيبــال، وهنــدوراس، فــضال عــن إثيوبيــا،         

بانيا، ألبانيـا، أنـدورا، إندونيـسيا، الربازيـل، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا،               أذربيجان، إريتريا، إس  
اجلبل األسود، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، سـري النكـا،          
سلوفاكيا، صربيا، غواتيماال، غينيا، كـوت ديفـوار، كينيـا، لبنـان، املغـرب، املكـسيك، هـاييت                  

الوسـطى وجورجيـا ورومانيـا       انيا وجزر سليمان ومجهوريـة أفريقيـا      مل انضمت أ  والحقا. واهلند
  .يا وليختنشتاين إىل مقدمي مشروع القرار املنقحربوسلوفينيا ولي

ت اللجنــة علــى عــدم تطبيــق احلكــم ، وبــاقتراح مــن الــرئيس، وافقــنفــسها ويف اجللــسة  - ٤
 من النظام الداخلي للجمعيـة العامـة وشـرعت يف البـت يف مـشروع                ١٢٠الصلة من املادة     ذي

  .القرار املنقح
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ويف اجللسة نفسها أيضا، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار املنقح ال تترتب عليـه آثـار                  - ٥
  .يف امليزانية الربناجمية

 A/C.2/66/L.33/Rev.1، اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار املـنقح           أيضا ٣٦ ويف اجللسة   - ٦
  ).٧نظر الفقرة ا(
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  توصية اللجنة الثانية  - ثالثا  
  :توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار التايل  - ٧
  

  التنمية املستدامة للجبال    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 الـذي أعلنـت     ١٩٩٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٠ املؤرخ   ٥٣/٢٤ إىل قرارها    إذ تشري   

 ســنة دوليــة للجبــال، وإذ تالحــظ يف هــذا الــصدد خطــة عمــل بيــشكيك   ٢٠٠٢ مبوجبــه عــام
  ،٢٠٠٢ للجبال والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي للجبال، املعقود يف بيشكيك يف عام

ــضا    ــشري أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٥٥/١٨٩ إىل قراراهت ــسمرب / كــانون األول٢٠ امل  ٢٠٠٠دي
ــؤرخ ٥٧/٢٤٥ و ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٨/٢١٦  و٢٠٠٢ديـ ــانون ٢٣ املـ  كـ

 ٦٠/١٩٨  و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٨  و٢٠٠٣ديــسمرب /األول
ــؤرخ  ــسمرب / األولكــانون ٢٢امل ــؤرخ ٦٢/١٩٦  و٢٠٠٥دي ــسمرب / كــانون األول١٩ امل دي
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٤/٢٠٥، و ٢٠٠٧

 ومجيـع الفقـرات     )١(٢١عمـال القـرن      مـن جـدول أ     ١٣ الفـصل    وإذ تؤكد من جديـد      
خطـة جوهانـسربغ    ”(ذات الصلة من خطة تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة                 

 منها، بوصـفهما إطـاري الـسياسة العامـة للتنميـة املـستدامة              ٤٢سيما الفقرة    ، وال )٢()“للتنفيذ
  يف املناطق اجلبلية،

مـن أجـل    الـشراكة   ”(ملستدامة يف املناطق اجلبلية      الشراكة الدولية للتنمية ا    وإذ تالحظ   
اليت استهلت خالل مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة باإلفـادة مـن الـدعم الـذي                    ) “اجلبال

ــة     ــدا وســت عــشرة منظمــة حكومي ــه مخــسون بل ــة وثــالث عــشرة منظمــة   تعهــد ب ــة ومائ دولي
 املتعــددين ملعاجلــة خمتلــف اجملموعــات الرئيــسية، بوصــفها هنجــا مهمــا ألصــحاب املــصلحة  مــن

  األبعاد املترابطة للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،

__________ 
 ،١٩٩٢يونيـه   /حزيـران  ١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جـانريو، الربازيـل،                )١(  

، ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (اجمللــد األول، القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر 
 .الثاين ، املرفق١ القرار

ـــي للتنميــة املــســــتدامـــة، جوهانــســــــربغ، جنــوب أفريقيــا،      )٢(   ـــر القمــة العاملـ ـــر مؤمتـ  ‐أغــسطس /آب ٢٦تقريـ
ـــأيل ٤ ، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1نــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع   م (٢٠٠٢ســبتمرب /ولـ

  .، املرفق٢ القرار
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 انعقاد املؤمتر املعين بالتغري العـاملي وجبـال العـامل، يف بـريث باململكـة      وإذ تالحظ أيضا   
؛ واملـــؤمتر العـــاملي للجبـــال،  ٢٠١٠ املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، يف عـــام 

، وتقريري التقييم اإلقليميني املنبثقني عـن املـؤمترين بـشأن           ٢٠١١  بسويسرا، يف عام   لوسرن يف
 والنداء من أجل العمـل الـصادر   ١٩٩٢التقدم احملرز يف جمال التنمية املستدامة للجبال منذ عام    

عنــهما، وانعقــاد املــؤمتر الــدويل لالقتــصاد األخــضــر والتنميــــة املــستدامة للجبــــال، يف كامتنــدو 
  ،٢٠١١ عام يف

تـزال    أنه رغم التقـدم احملـرز يف تعزيـز التنميـة املـستدامة للمنـاطق اجلبليـة ال                  وإذ تدرك   
ـــدام األمــن واإلقــصــاء االجتمــاعي والت   ـــر وانعـ ـــور البيئــي شــديدة االرتفــاع  معــدالت الفقـ دهـ

  هذه املناطق، يف
  ستدامة،املتحدة املقبل للتنمية امل أمهية مؤمتر األمم وإذ تدرك أيضا  
  ؛)٣( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
 تزايد عـدد احلكومـات واملنظمـات واجملموعـات الرئيـسية       تالحظ مع التقدير    - ٢  

واألفراد يف أحناء العامل الذين بـاتوا يـدركون أمهيـة التنميـة املـستدامة للمنـاطق اجلبليـة يف سـبيل                   
جبال باعتبارها مصدرا ملعظم املياه العذبة علـى        القضاء على الفقر، ويسلمون باألمهية العاملية لل      

األرض ومستودعات للتنوع البيولـوجي الغـين واملـوارد الطبيعيـة األخـرى، مبـا فيهـا األخـشاب                   
واملعادن، ومناطق توفر بعض مصادر الطاقة املتجددة وأمـاكن يقـصدها الكـثريون لالسـتجمام                

ر تعـود    واملعريف والتراث، وكلها عناصـ     والسياحة، ومناطق ذات أمهية من حيث التنوع الثقايف       
  حتصى؛ بفوائد اقتصادية إجيابية ال

 بــأن اجلبــال تــوفر مؤشــرات حــساسة عــن تغــريات املنــاخ مــن خــالل     متــسلّ  - ٣  
ظواهر معينة، مثل تغري التنوع البيولوجي واحنسار اجلليديات اجلبلية وتغريات الصرف املطـري              

ة للمياه العذبـة يف العـامل، وتؤكـد ضـرورة اختـاذ إجـراءات               املومسي اليت تؤثر يف املصادر الرئيسي     
  للتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار السلبية هلذه الظواهر وتعزيز تدابري التكيف؛

بأن التنمية املـستدامة للجبـال عنـصر رئيـسي يف حتقيـق األهـداف               أيضا   متسلّ  - ٤  
  اإلمنائية لأللفية يف العديد من مناطق العامل؛

  

__________ 
  )٣(  A/66/294.  
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ــال يف ســياق       تــشجع   - ٥   ــة املــستدامة للجب ــر يف مــسائل التنمي ــى إمعــان النظ عل
املناقــشات احلكوميــة الدوليــة بــشأن تغــري املنــاخ وبــشأن فقــدان التنــوع البيولــوجي ومكافحــة    

 واتفاقيــة )٤(التــصحر الــيت جتــرى يف نطــاق اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ
تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين مـن اجلفـاف              وا )٥(التنوع البيولوجي 

   ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات؛)٦(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
ــه التالحــظ مــع القلــق   - ٦   ــزال هنــاك   أن ــة  حتــدياتت  رئيــسية أمــام حتقيــق التنمي

طق اجلبلية ومحاية النظم اإليكولوجية اجلبليـة، وأن سـكان          املستدامة والقضاء على الفقر يف املنا     
  املناطق اجلبلية يف أي بلد من البلدان هم يف أغلب األحيان من أفقر الناس؛

ــشجع  - ٧   ــجٍ     تــ ــدى وُنُهــ ــدة املــ ــة بعيــ ــاد رؤيــ ــى اعتمــ ــات علــ ــة  احلكومــ  كلّيــ
املــة للــسياسات املتــصلة اســتراتيجياهتا املتعلقــة بالتنميــة املــستدامة، وعلــى تعزيــز الــنُّهج املتك يف

  بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛
رسـم    على أن تقوم احلكومات بدمج التنمية املستدامة للجبـال يف    تشجع أيضا   - ٨  

الـــسياسات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعامليـــة ويف االســـتراتيجيات اإلمنائيـــة، بوســـائل منـــها إدمـــاج  
  تنمية املستدامة أو اعتماد سياسات خاصة باجلبال؛املتطلبات اخلاصة باجلبال يف سياسات ال

تزايــد الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك امليــاه، واآلثــار    أن تالحــظ  - ٩  
املترتبة على حتات التربة وإزالة األحـراج وتـدهور مـستجمعات امليـاه وتـواتر وقـوع الكـوارث                   

والضغوط النامجة عـن الـصناعة والنقـل        الطبيعية ونطاقها، وارتفاع معدالت اهلجرة إىل اخلارج        
والسياحة والتعدين والزراعة، واآلثار املترتبـة علـى تغـريات املنـاخ وفقـدان التنـوع البيولـوجي،                  
هــي بعــض التحــديات الرئيــسية الــيت تواجههــا الــنظم اإليكولوجيــة اهلــشة للجبــال يف املــساعي   

ــر     ــضاء علـــى الفقـ ــستدامة والقـ ــة املـ ــق التنميـ ــة إىل حتقيـ ــسق  الراميـ ــا يتـ ــة، مبـ ــاطق اجلبليـ يف املنـ
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛ مع

 أمهيــة اإلدارة املــستدامة للغابــات وجتنــب إزالــة األحــراج وإحيــاء الــنظم   تؤكــد  - ١٠  
اإليكولوجية احلرجية املفقودة واملتـدهورة للجبـال مـن أجـل تعزيـز دور اجلبـال بوصـفها عناصـر                    

 ٢٠١١نه جرى تكريس اليـوم الـدويل للجبـال يف عـام             طبيعية لضبط الكربون واملياه، وتالحظ أ     
   بالسنة الدولية للغابات؛٢٠١١، كإسهام يف االحتفـال يف عام “اجلبال والغابــــات”ملوضــوع 
__________ 

  .٣٠٨٢٢رقم ال، ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
  .٣٠٦١٩رقم ال، ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
  .٣٣٤٨٠رقم ال، ١٩٥٤املرجع نفسه، اجمللد   )٦(  
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 أن الزراعــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة مهمــة حلمايــة البيئــة اجلبليــة   تالحــظ  - ١١  
ــة   وتعزيـــز االقتـــصاد اإلقليمـــي؛ وتعـــرب عـــن تقـــديرها ل   ــه منظمـ ــام الـــذي تقـــوم بـ لـــدور اهلـ

املتحــدة لألغذيــة والزراعــة يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة لتعزيــز التنميــة الزراعيــة          األمــم
املستدامة واحلراجة املستدامة وأثرمها املفيـد علـى التنميـة املـستدامة للجبـال مـن خـالل براجمهـا                    

  عمليات الدولية؛امليدانية وأنشطتها املعيارية والدعم الذي تقدمه إىل ال
إزاء عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة وتأثريهـا املتزايـد             تعرب عن بالغ قلقها       - ١٢  

يف السنوات األخرية، مما أدى إىل خسائر فادحة يف األرواح وَخلَّف آثارا اجتماعية واقتـصادية               
 املنـاطق  وبيئية سـلبية طويلـة األجـل بالنـسبة للمجتمعـات الـضعيفة يف أحنـاء العـامل، وخباصـة يف               

علـى اختـاذ خطـوات       سيما املناطق اجلبلية يف البلدان النامية، وحتث اجملتمـع الـدويل           اجلبلية، وال 
ملموسة لدعم اجلهود الوطنية واإلقليمية مـن أجـل كفالـة التنميـة املـستدامة للجبـال، وتالحـظ            

ضـية، الـيت نظمهـا      يف هذا اخلصوص، مع التقدير، انعقـاد النـدوة العامليـة الثانيـة لالهنيـاالت األر               
ــة األ      ــاد الــدويل لالهنيــاالت األرضــية واستــضافتها منظم ــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة    االحت م

ربنـــامج الـــدويل للبحـــث والتـــدريب ، والـــدورة الدراســـية لل٢٠١١أكتـــوبر /تـــشرين األول يف
ليـة الـيت    جمال اإلدارة املستدامة للمناطق اجلبلية بشأن إدارة أخطار الكـوارث يف املنـاطق اجلب              يف

  نظمتها أمانة الشراكة من أجل اجلبال وجامعة تورين بإيطاليا؛
 احلكومات واجملتمع الدويل وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخـرين علـى           تشجع  - ١٣  

وضع أو حتسني استراتيجيات إلدارة أخطار الكوارث هبـدف مواجهـة اآلثـار الـضارة املتزايـدة                 
ــة، مــن قبيــل   ــاطق اجلبلي ــضانات املتفجــرة    للكــوارث يف املن ــة، مبــا فيهــا الفي ــضانات املفاجئ  الفي

  للبحريات اجلليدية، واالهنياالت األرضية وتدفقات احلطام والزالزل؛
باحلكومات أن تقوم، بالتعاون مع األوساط العلمية واجملتمعـات اجلبليـة           هتيب    - ١٤  

دامة للجبـال، بدراسـة     واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، عنـد االقتـضاء وبغيـة تعزيـز التنميـة املـست                
الــشواغل اخلاصــة للمجتمعــات اجلبليــة، مبــا يف ذلــك اآلثــار الــضارة لــتغريات املنــاخ يف البيئــات 
اجلبلية والتنوع البيولوجي، هبدف وضع استراتيجيات تكيف مـستدامة مث تنفيـذ تـدابري مالئمـة          

  ملواجهة اآلثار الضارة لتغريات املناخ؛
 عامــل أساسـي يف حتقيــق التقــدم  لــصعيد الـوطين  علــى أن العمـل علــى ا تـشدد   - ١٥  

التنمية املستدامة للجبال، وترحب بتزايده املطرد خالل الـسنوات األخـرية يف شـكل انعقـاد                 يف
العديد من املناسبات واألنشطة واملبادرات، وتدعو اجملتمع الدويل إىل دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا                 

رامج تـشمل، عنـد االقتـضاء، سياسـات وقـوانني           البلدان النامية لوضع وتنفيذ اسـتراتيجيات وبـ       
  مؤاتية من أجل حتقيق التنمية املستدامة للجبال يف إطار اخلطط اإلمنائية الوطنية؛
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 علـى مواصـلة إنـشاء جلـان أو ترتيبـات وآليـات مؤسـسية مماثلـة تـضم                    تشجع  - ١٦  
لتعزيـز التنـسيق    أصحاب املصلحة املتعددين على الصعيدين الوطين واإلقليمي، عنـد االقتـضاء،            

  والتعاون فيما بني القطاعات من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛
ــضا   - ١٧   ــشجع أي ــة، وكــذلك أصــحاب      ت ــسلطات احمللي ــشاركة ال ــادة م ــى زي  عل

سيما سكان الريف والشعوب األصلية واجملتمع املدين والقطـاع          املصلحة املعنيني اآلخرين، وال   
ــذ   ــربامج والترتيبــات املتعلقــة بتخطــيط  اخلــاص، يف وضــع وتنفي ــازة   ال اســتغالل األراضــي وحي

  األراضي واألنشطة املتصلة بالتنمية املستدامة يف اجلبال؛
 علـى ضـرورة حتـسنب إمكانيـة حـصول النـساء يف املنـاطق اجلبليـة علـى                    تشدد  - ١٨  

ة يف عمليـات    يف ذلك األرض، وكذلك ضرورة تعزيز دور النساء يف املنـاطق اجلبليـ             املوارد، مبا 
اختـــاذ القـــرارات الـــيت تـــؤثر يف جمتمعـــاهتن احملليـــة وثقافـــاهتن وبيئـــاهتن؛ وتـــشجع احلكومـــات   
واملنظمات احلكومية الدولية علـى إدمـاج البعـد اجلنـساين، مبـا يف ذلـك البيانـات املـصنفة علـى                      

  أساس نوع اجلنس، يف األنشطة والربامج واملشاريع املتعلقة بالتنمية اجلبلية؛
صـــلية وتقاليـــدها ومعارفهـــا،  أنـــه يـــتعني أخـــذ ثقافـــات الـــشعوب األ تؤكـــد  - ١٩  

ــا وتـــشجيعها عنـــد وضـــع     يف مبـــا ذلـــك يف ميـــدان التطبيـــب، يف االعتبـــار الكامـــل واحترامهـ
الــسياسات والــربامج اإلمنائيــة وعنــد القيــام بــالتخطيط يف املنــاطق اجلبليــة، وتــشدد علــى أمهيــة    

بلية وإشراكها بشكل كامل يف اختـاذ القـرارات الـيت تـؤثر             تشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية اجل    
  فيها وأمهية إدماج معارف الشعوب األصلية وتراثها وقيمها يف مجيع املبادرات اإلمنائية؛

 )٧( إىل اعتماد مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي            تشري مع التقدير    - ٢٠  
  برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال؛

 الــدول وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين إىل تعزيــز تنفيــذ برنــامج العمــل    تــدعو  - ٢١  
بشأن التنوع البيولوجي للجبال، بوسـائل منـها وضـع ترتيبـات مؤسـسية مالئمـة تـضم العديـد                    

  من أصحاب املصلحة، ووضع آلية مؤسسية مالئمة تضم العديد من أصحاب املصلحة؛
ــدرك  - ٢٢   ــة  ت ــدان النامي ــصاداهتا    أن الكــثري مــن البل ــدان الــيت متــر اقت ، وكــذلك البل

مبرحلة انتقالية، حيتاج إىل مساعدة يف صياغة وتنفيـذ االسـتراتيجيات والـربامج الوطنيـة للتنميـة                 
املستدامة للجبال، من خالل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف وفيما بـني بلـدان اجلنـوب ومـن                 

  خالل ُنُهج التعاون األخرى؛

__________ 
  )٧(  UNEP/CBD/COP/7/21/Part2 ٧/٢٧، اجلزء الثاين، املقرر. 
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يــة تبــادل أفــضل املمارســات واملعلومــات والتكنولوجيــات      علــى أمه تــشدد  - ٢٣  
املالئمة والسليمة بيئيا من أجل التنمية املستدامة للجبال، وتشجع الـدول األعـضاء واملنظمـات               

  املعنية على القيام بذلك؛
ــة،    تالحــظ  - ٢٤   ــة املــستدامة للجبــال أصــبح مــسألة متزايــدة األمهي  أن متويــل التنمي

ف املتزايــد باألمهيــة العامليــة للجبــال وارتفــاع مــستوى الفقــر املــدقع    وخباصــة يف ضــوء االعتــرا 
أوســاط اجملتمعــات اجلبليــة وانعــدام األمــن الغــذائي لــديها واملــشاق الــيت تواجههــا، ويف هــذا  يف

اخلصوص تدعو احلكومات ومنظومـة األمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة ومرفـق البيئـة                   
ويــل التابعــة هلــا إىل أن تقــوم، مــم املتحــدة ذات الــصلة وآليــات التمالعامليــة ومجيــع اتفاقيــات األ

ضمن واليتها، ومعها مجيع أصحاب املصلحة املعنيني من اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص                 كل
احملليـة والوطنيـة     بالنظر يف توفري الدعم، بوسائل منها تقـدمي تربعـات ماليـة، للـربامج واملـشاريع               

  التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، وخباصة يف البلدان النامية؛والدولية من أجل حتقيق 
 على أمهية استكـشاف جمموعـة كـبرية مـن مـصادر التمويـل، مـن قبيـل                  تشدد  - ٢٥  

الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص وزيـادة فـرص احلـصول علـى التمويـل البـالغ الـصغر،                      
بـــالغ الـــصغر، وقـــروض اإلســـكان الـــصغرية ذلـــك االئتمـــان البـــالغ الـــصغر والتـــأمني ال يف مبـــا

باشــري األعمــال احلــرة الــراغبني يف وحــسابات التــوفري والتعلــيم والــصحة وتقــدمي الــدعم إىل م
ى  والقيــام، عنـــد االقتــضــاء وعلــة الــصغرية احلجــم واملتوســطة احلجــممزاولــة األعمــال التجاريــ

  املستدامة؛ أساس كل حالة علـى حـــدة، ملبادالت الديون ألغراض التنمية
 على مواصلة إقامة سالسل األنشطة الزراعية املستدامة املضيفة للقيمـة           تشجع  - ٢٦  

وحتسني إمكانية وصول املزارعني يف املناطق اجلبلية ومشاريع الصناعات الزراعيـة إىل األسـواق        
، ســيما صــغار املــزارعني واملــشاركة فيهــا، بغيــة حتقيــق زيــادة كــبرية يف دخــول املــزارعني، وال 

  واألسر املزارعة؛
 باإلســهام املتزايــد ملبــادرات الــسياحة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة       ترحــب  - ٢٧  

كوسيلة لتعزيز محاية البيئـة واملنـافع االجتماعيـة واالقتـصادية للمجتمعـات احملليـة كمـا ترحـب                   
  امة؛باجتاه طلب املستهلكني بصورة متزايدة حنو السياحة اليت تتسم باملسؤولية واالستد

 أن مثــة حاجــة إىل إذكــاء الــوعي العــام بالفوائــد االقتــصادية اإلجيابيــة   تالحــظ  - ٢٨  
للمجتمعــات املقيمــة يف املرتفعــات، بــل أيــضا لنــسبة  العميمــة الــيت تتيحهــا اجلبــال، لــيس فقــط

 أمهية تعزيز اسـتدامة الـنظم   كبرية من سكان العامل الذين يعيشون يف املناطق املنخفضة، وتؤكد    
لوجية اليت توفر املوارد واخلدمات الضرورية لرفاه اإلنسان والنـشاط االقتـصادي وأمهيـة              اإليكو

  استحداث وسائل متويل مبتكرة لغرض محاية هذه النظم؛
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كة عــادة بــني عــدة بلــدان، وتــشجع،  أن سالســل اجلبــال تكــون مــشترتــدرك  - ٢٩  
حتقيــق التنميــة املــستدامة هــذا الــسياق، علــى تطبيــق ُنُهــج التعــاون العــابر للحــدود مــن أجــل  يف

  لسالسل اجلبال وتبادل املعلومات ذات الصلة، حيثما تتوافق على ذلك الدول املعنية؛
 تـشجع   )٨(، يف هذا السياق، أن اتفاقية محاية جبال األلب        تالحظ مع التقدير    - ٣٠  

ا علــى اتبــاع ُنُهــج بنــاءة جديــدة لتنميــة جبــال األلــب تنميــة متكاملــة مــستدامة، بوســائل منــه    
ــاظر       ــة وحفــظ الطبيعــة واملن بروتوكوالهتــا املواضــيعية بــشأن التخطــيط املكــاين والزراعــة اجلبلي
الطبيعية والغابـات اجلبليـة والـسياحة ومحايـة التربـة والطاقـة والنقـل، وكـذلك اإلعـالن املتعلـق                     

ت  والتعـاون مـع اهليئـا   )١٠( وخطة العمل بشأن تغري املناخ يف جبـال األلـب      )٩(بالسكان والثقافة 
األخرى املنشأة مبوجب اتفاقيات بشأن املواضيع واألنشطة ذات الـصلة املـضطلع هبـا يف سـياق               

  الشراكة من أجل اجلبال؛
 أن االتفاقيـــة اإلطاريـــة املتعلقـــة حبمايـــة جبـــال  تالحـــظ أيـــضا مـــع التقـــدير   - ٣١  
عة تـوفر إطـارا     اليت اعتمدهتا ووقعتها بلدان املنطقة الـسب        وكفالة تنميتها املستدامة   )١١(الكاربات

للتعــاون وتنــسيق الــسياسات الــشاملة لعــدة قطاعــات ومنــهاجا لوضــع اســتراتيجيات مــشتركة  
  للتنمية املستدامة ومنتدى للحوار بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛

 العمـل الـذي يـضطلع بـه املركـز الـدويل للتنميـة               مـع التقـدير    تالحظ كـذلك    - ٣٢  
ون العابر للحدود بني مثانية بلدان أعضاء يف منطقة اهلنـدوكوش           املتكاملة للجبال يف تعزيز التعا    

ــصادي       ــة الـــضعف االقتـ ــل التغلـــب علـــى حالـ ــن أجـ ــيري مـ ــل والتغـ ــز العمـ ــا لتعزيـ يف اهليمااليـ
  واالجتماعي واملادي اليت يعانيها سكان اجلبال؛

أسهم بـه مـشروع التنميـة الزراعيـة والريفيـة املـستدامة         ما تالحظ مع التقدير    - ٣٣  
ــة وا     يف ــم املتحــدة لألغذي ــة األم ــابع ملنظم ــة الت ــاطق اجلبلي ــودين     املن ــق أديلب ــان فري ــة، وبي لزراع
الترويج لسياسات حمـددة ومؤسـسات وعمليـات مالئمـة للمنـاطق اجلبليـة ومـا يوفرانـه مـن                     يف

  حتصى؛ فوائد اقتصادية إجيابية ال
  

__________ 
  .٣٢٧٢٤رقم ال، ١٩١٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨(  
 .www.alpconv.org/theconvieution/index_eu: اإلعالن متاح على املوقع الشبكي  )٩(  
 .www.alpconv.org/clivate/index_eu: خطة العمل متاحة على املوقع الشبكي  )١٠(  
  .www.carpathianconvention.org/textمتاحة على املوقع التايل   )١١(  
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 التعلــيم العــايل  أمهيــة بنــاء القــدرات وتقويــة املؤســسات وتعزيــز بــرامج تؤكــد  - ٣٤  
والتعلــيم املــستمر يف املواضــيع املتعلقــة باجلبــال، مــن أجــل زيــادة الفــرص املتاحــة وتــشجيع          
االحتفاظ بوجود األشـخاص ذوي املهـارات، مبـن فـيهم الـشباب، يف املنـاطق اجلبليـة، وتـشدد                    

 للجبـال   أيضا على أمهية تعزيز الربامج التثقيفيـة والتوعويـة مـن أجـل تـشجيع التنميـة املـستدامة                  
علــى مجيــع املــستويات، وزيــادة التوعيــة مبــسألة التنميــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة، وبطبيعــة   
ــة      ــتفادة الكاملـ ــق االسـ ــضة، وحتقيـ ــاطق املنخفـ ــة واملنـ ــاطق املرتفعـ ــة بـــني املنـ ــات القائمـ العالقـ

 نونكـا  ١١الفرص اليت يتيحها سـنويا يف هـذا الـصدد االحتفـال بـاليوم الـدويل للجبـال يف          من
  ديسمرب كل عام؛/األول

الدول األعضاء علـى القيـام، علـى الـصعيد احمللـي الـوطين واإلقليمـي،                تشجع    - ٣٥  
حسب االقتضاء، جبمع بيانات علميـة مـصنفة عـن املنـاطق اجلبليـة عـن طريـق الرصـد املنـهجي                      

لـربامج  حيرز من تقدم وحيصل من تغيريات، استنادا إىل املعايري ذات الصلة، مـن أجـل دعـم ا                ملا
  واملشاريع البحثية املتعددة التخصصات وحتسني عمليات صنع القرار والتخطيط؛

ــات املعنيــة يف منظومــ   تــشجع   - ٣٦   ــع الكيان ــى أن تقــوم،    مجي ــم املتحــدة عل ة األم
بـني   يف نطاق واليته، مبواصلة تعزيز اجلهـود البنـاءة املبذولـة مـن أجـل تقويـة التعـاون فيمـا                     كل

، )٨(٢١ة تنفيـــذ الفـــصول ذات الـــصلة مـــن جـــدول أعمـــال القـــرن  الوكـــاالت زيـــادة لفعاليـــ
، والفقرات األخرى ذات الـصلة مـن خطـة جوهانـسربغ            ٤٢، والفقرة   ١٣ذلك الفصل    يف مبا

، آخذة يف االعتبار ضرورة زيـادة مـشاركة منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة منظمـة                   )٩(للتنفيذ
املتحـدة للبيئـة وجامعـة األمـم املتحـدة وبرنـامج         األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم       

األمم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومنظمـة األمـم املتحـدة             
  للطفولة، واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛

جلبال الـيت تنفـذ وفقـا لقـرار          باجلهود املبذولة يف إطار الشراكة من أجل ا        تنوه  - ٣٧  
، وتـدعو اجملتمـع     ٢٠٠٣يوليـه   /متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٦١اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي      

الدويل وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخـرين، مبـا يف ذلـك اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، إىل              
يه من قيمة، وتـدعو     النظر يف املشاركة بنشاط يف الشراكة من أجل اجلبال لزيادة ما تنطوي عل            

أمانة الـشراكة إىل تقـدمي تقريـر عـن أنـشطتها وإجنازاهتـا إىل جلنـة التنميـة املـستدامة يف دورهتـــا                        
أحـد اجملموعـات املواضـيعية      “ اجلبـال ”، اليت سـيكون فيهـا موضـوع         ٢٠١٣العشريــن يف عام    

  اليت سيجري استعراضها؛
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الــيت تبــذهلا الــشراكة مــن أجــل  ، يف هــذا الــسياق، اجلهــود تالحــظ مــع التقــدير  - ٣٨  
ــوع        ــة التن ــل اتفاقي ــال، مث ــصلة باجلب ــال للتعــاون مــع الــصكوك القائمــة املتعــددة األطــراف املت اجلب

 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد                    )٥(البيولوجي
 )٤(ملتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ          واتفاقيـة األمـم ا     )٦(أو من التصحر، وخباصـة يف أفريقيـا       /و

واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والصكوك اإلقليمية املتعلقة باجلبال، مثل اتفاقية محايـة          
  ؛)١١(املستدامة  واالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها)٨(جبال األلب

للتحضري ملؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة املقـرر            العملية اجلارية    تالحظ  - ٣٩  
  ، يف ريودي جانريو، الربازيل؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠عقده يف الفترة من 

  اجلهـــود اجلاريـــة لتحـــسني التعـــاون االســـتراتيجي بـــني تالحـــظ مـــع التقـــدير  - ٤٠  
والشراكة من أجل اجلبال ومبـادرة      املؤسسات واملبادرات املعنية بتنمية اجلبال مثل منتدى اجلبال         

حبوث اجلبال واجلمعية الدولية للجبال والتقييم العاملي للتنوع البيولوجي للجبال واملركـز الـدويل              
  لألنديز؛ للتنمية املتكاملة للجبال واحتاد التنمية املستدامة يف اإلقليم اإليكولوجي

مة يف دورهتـا الثامنـة والـستني         إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العا        تطلب  - ٤١  
من البنـد   “ التنمية املستدامة للجبال  ”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند الفرعي املعنون           

  .“التنمية املستدامة”املعنون 
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	”وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 55/189 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/245 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/216 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/238 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/198 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/196 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، و 64/205 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	”وإذ تؤكد من جديد الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21 وجميع الفقرات ذات الصلة من خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)، ولا سيما الفقرة 42 منها، بوصفهما إطاري السياسة العامة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
	”وإذ تلاحظ الشراكة الدولية للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية (الشراكة من أجل الجبال) التي استهلت خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بالإفادة من الدعم الذي تعهد به خمسون بلدا وست عشرة منظمة حكومية دولية ومائة وثلاث عشرة منظمة من المجموعات الرئيسية، بوصفها نهجا مهما لأصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة مختلف الأبعاد المترابطة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
	”وإذ تلاحظ أيضا انعقاد مؤتمر التغير المناخي العالمي وأثره على جبال العالم، في بيرث بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في الفترة من 26 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2010؛ والمؤتمر العالمي للجبال، في لوسرن بسويسرا، في يومي 11 و 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بما في ذلك تقريري التقييم الإقليميين المنبثقين عن المؤتمرين بشأن التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة للجبال منذ عام 1992 والنداء من أجل العمل الصادر عنهما، وإعلان كاتمندو بشأن الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة للجبال المعتمد في المؤتمر الدولي للاقتصاد الأخضــر والتنميــة المستدامة للجبــال المعقود في كاتمندو في الفترة من 5 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2011 في سياق استعراض مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده في ريو دي جانيرو بالبرازيل في الفترة من 4 إلى 6 حزيران/يونيه 2012،
	”وإذ تدرك أنه رغم التقدم المحرز في تعزيز التنمية المستدامة للمناطق الجبلية لا تزال معدلات الفقــر وانعــدام الأمن والإقصــاء الاجتماعي والتدهــور البيئي شديدة الارتفاع في هذه المناطق،
	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام؛
	”2 - تلاحظ مع التقدير تزايد عدد الحكومات والمنظمات والمجموعات الرئيسية والأفراد في أنحاء العالم الذين باتوا يدركون أهمية التنمية المستدامة للمناطق الجبلية في سبيل القضاء على الفقر، ويسلمون بالأهمية العالمية للجبال باعتبارها مصدرا لمعظم المياه العذبة على الأرض ومستودعات للتنوع البيولوجي الغني والموارد الطبيعية الأخرى، بما فيها الأخشاب والمعادن، ومناطق توفر بعض مصادر الطاقة المتجددة وأماكن يقصدها الكثيرون للاستجمام والسياحة، ومناطق ذات أهمية من حيث التنوع الثقافي والمعرفي والتراث، وكلها عناصـــر تعود بفوائد اقتصادية إيجابية لا تحصى؛
	”3 - تسلّم بأن الجبال توفر مؤشرات حساسة عن تغيرات المناخ من خلال ظواهر معينة، مثل تغير التنوع البيولوجي وانحسار الجليديات الجبلية وتغيرات الصرف المطري الموسمي التي تؤثر في المصادر الرئيسية للمياه العذبة في العالم، وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات للتقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية لهذه الظواهر وتعزيز تدابير التكيف؛
	”4 - تسلّم أيضا بأن التنمية المستدامة للجبال عنصر رئيسي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العديد من مناطق العالم؛
	”5 - تشجع على إمعان النظر في مسائل التنمية المستدامة للجبال في سياق المناقشات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ وبشأن فقدان التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر التي تجرى في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا ومنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات؛
	”6 - تلاحظ مع القلق أنه لا تزال هناك تحديات رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية وحماية النظم الإيكولوجية الجبلية، وأن سكان المناطق الجبلية في أي بلد من البلدان هم في أغلب الأحيان من أفقر الناس؛
	”7 - تشجع الحكومات على اعتماد رؤية بعيدة المدى ونُهُج كليّة في استراتيجياتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وعلى تعزيز النهج المتكاملة للسياسات المتصلة بالتنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
	”8 - تشجع أيضا على أن تقوم الحكومات بدمج التنمية المستدامة للجبال في رسم السياسات الوطنية والإقليمية والعالمية وفي الاستراتيجيات الإنمائية، بوسائل منها إدماج المتطلبات الخاصة بالجبال في سياسات التنمية المستدامة أو اعتماد سياسات خاصة بالجبال؛
	”9 - تلاحظ أن تزايد الطلب على الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، والآثار المترتبة على تحات التربة وإزالة الأحراج وتدهور مستجمعات المياه وتواتر وقوع الكوارث الطبيعية ونطاقها، وارتفاع معدلات الهجرة النازحة والضغوط الناجمة عن الصناعة والنقل والسياحة والتعدين والزراعة، والآثار المترتبة على تغيرات المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، هي بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها النظم الإيكولوجية الهشة للجبال في المساعي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية، بما يتسق مع الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”10 - تؤكد أهمية الإدارة المستدامة للغابات وتجنب إزالة الأحراج وإحياء النظم الإيكولوجية الحرجية المفقودة والمتدهورة للجبال من أجل تعزيز دور الجبال بوصفها عناصر طبيعية لضبط الكربون والمياه، وتلاحظ أنه جرى تكريس اليوم الدولي للجبال في عام 2011 لموضــوع حمايـــة الغابــــات الجبليــة، كإسهام فــي الاحتفـال بسنـة 2011 بوصفهــا السنة الدولية للغابات؛
	”11 - تلاحظ أن الزراعة المستدامة في المناطق الجبلية مهمة لحماية البيئة الجبلية وتعزيز الاقتصاد الإقليمي؛ وتعرب عن تقديرها للدور الرائد الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في إطار منظومة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة للجبال من خلال برامجها الميدانية وأنشطتها المعيارية والدعم الذي تقدمه إلى العمليات الدولية؛
	”12 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتأثيرها المتزايد في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح وخلّف آثارا اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأجل بالنسبة للمجتمعات الضعيفة في أنحاء العالم، وبخاصة في المناطق الجبلية، ولا سيما المناطق الجبلية في البلدان النامية، وتحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الجهود الوطنية والإقليمية من أجل كفالة التنمية المستدامة للجبال، وتلاحظ في هذا الخصوص، مع التقدير، انعقاد الندوة العالمية الثانية للانهيالات الأرضية، التي نظمها الاتحاد الدولي للانهيالات الأرضية واستضافتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الأول/أكتوبر 2011، والدورة الدراسية للبرنامج الدولي للبحث والتدريب في مجال الإدارة المستدامة للمناطق الجبلية بشأن إدارة أخطار الكوارث في المناطق الجبلية التي نظمتها أمانة الشراكة من أجل الجبال وجامعة تورين بإيطاليا؛
	”13 - تشجع الحكومات والمجتمع الدولي وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين على وضع أو تحسين استراتيجيات لإدارة أخطار الكوارث ومواجهة الآثار الضارة المتزايدة للكوارث في المناطق الجبلية، من قبيل الفيضانات المفاجئة، بما فيها الفيضانات المتفجرة للبحيرات الجليدية، والانهيالات الأرضية وتدفقات الحطام والزلازل؛
	”14 - تهيب بالحكومات أن تقوم، بالتعاون مع الأوساط العلمية والمجتمعات الجبلية والمنظمات الحكومية الدولية، عند الاقتضاء وبغية تعزيز التنمية المستدامة للجبال، بدراسة الشواغل الخاصة للمجتمعات الجبلية، بما في ذلك الآثار الضارة لتغيرات المناخ في البيئات الجبلية والتنوع البيولوجي، بهدف وضع استراتيجيات تكيف مستدامة ثم تنفيذ تدابير ملائمة لمواجهة الآثار الضارة لتغيرات المناخ؛
	”15 - تشدد على أن العمل على الصعيد الوطني عامل أساسي في تحقيق التقدم في التنمية المستدامة للجبال، وترحب بتزايده المطرد خلال السنوات الأخيرة في شكل انعقاد العديد من المناسبات والأنشطة والمبادرات، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تشمل، عند الاقتضاء، سياسات وقوانين مؤاتية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للجبال في إطار الخطط الإنمائية الوطنية؛
	”16 - تشجع على مواصلة إنشاء لجان أو ترتيبات وآليات مؤسسية مماثلة تضم أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيدين الوطني والإقليمي، عند الاقتضاء، لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
	”17 - تشجع أيضا على زيادة مشاركة السلطات المحلية، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، ولا سيما سكان الريف والشعوب الأصلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في وضع وتنفيذ البرامج والترتيبات المتعلقة بتخطيط استغلال الأراضي وحيازة الأراضي والأنشطة المتصلة بالتنمية المستدامة في الجبال؛
	”18 - تشدد على ضرورة تحسين إمكانية حصول النساء في المناطق الجبلية على الموارد، بما في ذلك الأرض، وكذلك ضرورة تعزيز دور النساء في المناطق الجبلية في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في مجتمعاتهن المحلية وثقافاتهن وبيئاتهن؛ وتشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية على إدماج البعد الجنساني، بما في ذلك المؤشرات المصنفة على أساس نوع الجنس، في الأنشطة والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية الجبلية؛
	”19 - تؤكد أنه يتعين أخذ ثقافات الشعوب الأصلية وتقاليدها ومعارفها، بما في ذلك في ميدان التطبيب، في الاعتبار الكامل واحترامها وتشجيعها عند وضع السياسات والبرامج الإنمائية وعند القيام بالتخطيط في المناطق الجبلية، وتشدد على أهمية تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية الجبلية وإشراكها بشكل كامل في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيها وأهمية إدماج معارف الشعوب الأصلية وتراثها وقيمها في جميع المبادرات الإنمائية؛
	”20 - تشدد على ضرورة مراعاة المواد ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي وتشير في هذا الصدد إلى اعتماد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال؛
	”21 - تدعو الدول وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تعزيز تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال، من خلال الالتزام السياسي المتجدد ووضع ترتيبات وآليات مؤسسية ملائمة تضم العديد من أصحاب المصلحة؛
	”22 - تدرك أن الكثير من البلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، يحتاج إلى مساعدة في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة للجبال، من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وفيما بين بلدان الجنوب ومن خلال نهج التعاون الأخرى؛
	”23 - تشدد على أهمية تبادل أفضل الممارسات والمعلومات والتكنولوجيات الملائمة والسليمة بيئيا من أجل التنمية المستدامة للجبال، وتشجع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية على القيام بذلك؛
	”24 - تلاحظ أن تمويل التنمية المستدامة للجبال أصبح مسألة متزايدة الأهمية، وبخاصة في ضوء الاعتراف المتزايد بالأهمية العالمية للجبال وارتفاع مستوى الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي والمشاق التي تواجهها المجتمعات الجبلية، وفي هذا الخصوص تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومرفق البيئة العالمية وجميع اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة وآليات التمويل التابعة لها إلى أن تقوم، كل ضمن ولايتها، ومعها جميع أصحاب المصلحة المعنيين من المجتمع المدني والقطاع الخاص بالنظر في توفير الدعم، بوسائل منها تقديم تبرعات مالية، للبرامج والمشاريع المحلية والوطنية والدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجبلية، وبخاصة في البلدان النامية؛
	”25 - تشدد على أهمية استكشاف مجموعة كبيرة من مصادر التمويل من أجل التنمية المستدامة للجبال، من قبيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وزيادة فرص الحصول على التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر والتأمين البالغ الصغر، وقروض الإسكان الصغيرة وحسابات التوفير والتعليم والصحة وتقديم الدعم إلى مباشري الأعمال الحرة الراغبين فــي مزاولــة الأعمال التجاريــة الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم والقيام، عنـد الاقتضــاء وعلـــى أساس كل حالة علـى حـــدة، بعمليات لمقايضــة الديون بالتنمية المستدامة؛
	”26 - تشجع على مواصلة إقامة سلاسل الأنشطة الزراعية المستدامة المضيفة للقيمة وتحسين إمكانية وصول المزارعين في المناطق الجبلية ومشاريع الصناعات الزراعية إلى الأسواق والمشاركة فيها، بغية تحقيق زيادة كبيرة في دخول المزارعين، ولا سيما صغار المزارعين، والأسر المزارعة؛
	”27 - ترحب بالإسهام المتزايد لمبادرات السياحة المستدامة في المناطق الجبلية كوسيلة لتعزيز حماية البيئة والمنافع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية كما ترحب باتجاه طلب المستهلكين بصورة متزايدة نحو السياحة التي تتسم بالمسؤولية والاستدامة؛
	”28 - تلاحظ أن ثمة حاجة إلى إذكاء الوعي العام بالفوائد الاقتصادية الإيجابية العميمة التي تتيحها الجبال، ليس فقط للمجتمعات المقيمة في المرتفعات، بل أيضا لنسبة كبيرة من سكان العالم الذين يعيشون في المناطق المنخفضة، وتؤكد أهمية تعزيز استدامة النظم الإيكولوجية التي توفر الموارد والخدمات الضرورية لرفاه الإنسان والنشاط الاقتصادي وأهمية استحداث وسائل تمويل مبتكرة لغرض حماية هذه النظم؛
	”29 - تدرك أن سلاسل الجبال تكون مشتركة عادة بين عدة بلدان، وتشجع في هذا السياق، على تطبيق نهج التعاون العابر للحدود من أجل تحقيق التنمية المستدامة لسلاسل الجبال وتبادل المعلومات ذات الصلة حيثما تتوافق على ذلك الدول المعنية؛
	”30 - تلاحظ مع التقدير، في هذا السياق، أن اتفاقية حماية جبال الألب تشجع على اتباع نهج بناءة جديدة لتنمية جبال الألب تنمية متكاملة مستدامة، بوسائل منها بروتوكولاتها المواضيعية بشأن التخطيط المكاني والزراعة الجبلية وحفظ الطبيعة والمناظر الطبيعية والغابات الجبلية والسياحة وحماية التربة والطاقة والنقل، وكذلك الإعلان المتعلق بالسكان والثقافة وخطة العمل بشأن تغير المناخ في جبال الألب والتعاون مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب اتفاقيات بشأن المواضيع والأنشطة ذات الصلة المضطلع بها في سياق الشراكة من أجل الجبال؛
	”31 - تلاحظ أيضا مع التقدير أن الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها المستدامة التي اعتمدتها ووقعتها بلدان المنطقة السبعة توفر إطارا للتعاون وتنسيق السياسات الشاملة لعدة قطاعات ومنهاجا لوضع استراتيجيات مشتركة للتنمية المستدامة ومنتدى للحوار بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛
	”32 - تلاحظ كذلك مع التقدير العمل الذي يضطلع به المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال في تعزيز التعاون العابر للحدود بين ثمانية بلدان أعضاء في منطقة الهندوكوش في الهيمالايا لتعزيز العمل والتغيير من أجل التغلب على حالة الضعف الاقتصادي والاجتماعي والمادي التي يعانيها سكان الجبال؛
	”33 - تلاحظ مع التقدير ما أسهم به مشروع التنمية الزراعية والريفية المستدامة في المناطق الجبلية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبيان فريق أديلبودين في الترويج لسياسات محددة ومؤسسات وعمليات ملائمة للمناطق الجبلية وما يوفرانه من فوائد اقتصادية إيجابية لا تحصى؛
	”34 - تؤكد أهمية بناء القدرات وتقوية المؤسسات وتعزيز برامج التعليم العالي والتعليم المستمر في المواضيع المتعلقة بالجبال، من أجل زيادة الفرص المتاحة وتشجيع الاحتفاظ بوجود الأشخاص ذوي المهارات، بمن فيهم الشباب، في المناطق الجبلية، وتشدد أيضا على أهمية تعزيز البرامج التثقيفية والتوعوية من أجل تشجيع التنمية المستدامة للجبال على جميع المستويات، وزيادة التوعية بمسألة التنمية المستدامة في المناطق الجبلية، وبطبيعة العلاقات القائمة بين المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها سنويا في هذا الصدد الاحتفال باليوم الدولي للجبال في 11 كانون الأول/ديسمبر كل عام؛
	”35 - تشجع الدول الأعضاء على القيام، على الصعيد المحلي الوطني والإقليمي، حسب الاقتضاء، بجمع بيانات مصنفة عن المناطق الجبلية عن طريق المتابعة الدورية لما يحرز من تقدم ويحصل من تغييرات، استنادا إلى المعايير ذات الصلة، من أجل تشجيع البرامج والمشاريع البحثية المتعددة التخصصات وتحسين عمليات صنع القرار والتخطيط؛
	”36 - تشجع جميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، كل في نطاق ولايته، بمواصلة تعزيز الجهود البناءة المبذولة من أجل تقوية التعاون فيما بين الوكالات زيادة لفعالية تنفيذ الفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21، بما في ذلك الفصل 13، والفقرة 42، والفقرات الأخرى ذات الصلة من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، آخذة في الاعتبار ضرورة زيادة مشاركة منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
	”37 - تنوه بالجهود المبذولة في إطار الشراكة من أجل الجبال التي تنفذ وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، وتدعو المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى النظر في الانضمام بنشاط إلى الشراكة من أجل الجبال لزيادة ما تنطوي عليه من قيمة، وتدعو أمانة الشراكة إلى تقديم تقرير عن أنشطتها وإنجازاتها إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتهــا العشريــن في عام 2013، التي ستدرج موضوع الجبال كأحد المجاميع المواضيعية قيد الاستعراض؛
	”38 - تلاحظ مع التقدير، في هذا السياق، الجهود التي تبذلها الشراكة من أجل الجبال للتعاون مع الصكوك القائمة المتعددة الأطراف المتصلة بالجبال، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث والصكوك الإقليمية المتعلقة بالجبال، مثل اتفاقية حماية جبال الألب والاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها المستدامة؛
	”39 - تشجع الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني على كفالة النظر بشكل واف، في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده في عام 2012، في الدور المهم الذي تؤديه الجبال ونظمها الإيكولوجية في تحقيق التنمية المستدامة؛
	”40 - تلاحظ مع التقدير الجهود الجارية لتحسين التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات والمبادرات المعنية بتنمية الجبال مثل منتدى الجبال والشراكة من أجل الجبال ومبادرة بحوث الجبال والجمعية الدولية للجبال؛
	”41 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون ’التنمية المستدامة للجبال‘ من البند المعنون ’التنمية المستدامة‘“.
	3 - وفي الجلسة 36، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح معنون ”التنمية المستدامة للجبال“ (A/C.2/66/L.33/Add.1)، قدمته الأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، وأفغانستان، وإكوادور، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباراغواي، وبوتان، وبوروندي، وبيرو، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسويسرا، وسيشيل، وشيلي، وطاجيكستان، وفرنسا، والفلبين، وفييت نام، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وكرواتيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، والنمسا، ونيبال، وهندوراس، فضلا عن إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، إسبانيا، ألبانيا، أندورا، إندونيسيا، البرازيل، البوسنة والهرسك، بولندا، الجبل الأسود، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سري لانكا، سلوفاكيا، صربيا، غواتيمالا، غينيا، كوت ديفوار، كينيا، لبنان، المغرب، المكسيك، هايتي والهند. ولاحقا انضمت ألمانيا وجزر سليمان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا ورومانيا وسلوفينيا وليبريا وليختنشتاين إلى مقدمي مشروع القرار المنقح.
	4 - وفي الجلسة نفسها، وباقتراح من الرئيس، وافقت اللجنة على عدم تطبيق الحكم ذي الصلة من المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة وشرعت في البت في مشروع القرار المنقح.
	5 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار المنقح لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية.
	6 - وفي الجلسة 36 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار المنقح A/C.2/66/L.33/Rev.1 (انظر الفقرة 7).
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	7 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار التالي:
	التنمية المستدامة للجبال
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 53/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الذي أعلنت بموجبه عام 2002 سنة دولية للجبال، وإذ تلاحظ في هذا الصدد خطة عمل بيشكيك للجبال والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للجبال، المعقود في بيشكيك في عام 2002،
	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 55/189 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/245 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/216 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/238 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/198 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/196 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، و 64/205 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	وإذ تؤكد من جديد الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21() وجميع الفقرات ذات الصلة من خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)()، ولا سيما الفقرة 42 منها، بوصفهما إطاري السياسة العامة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
	وإذ تلاحظ الشراكة الدولية للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية (”الشراكة من أجل الجبال“) التي استهلت خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بالإفادة من الدعم الذي تعهد به خمسون بلدا وست عشرة منظمة حكومية دولية ومائة وثلاث عشرة منظمة من المجموعات الرئيسية، بوصفها نهجا مهما لأصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة مختلف الأبعاد المترابطة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية،
	وإذ تلاحظ أيضا انعقاد المؤتمر المعني بالتغير العالمي وجبال العالم، في بيرث بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في عام 2010؛ والمؤتمر العالمي للجبال، في لوسرن بسويسرا، في عام 2011، وتقريري التقييم الإقليميين المنبثقين عن المؤتمرين بشأن التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة للجبال منذ عام 1992 والنداء من أجل العمل الصادر عنهما، وانعقاد المؤتمر الدولي للاقتصاد الأخضــر والتنميــة المستدامة للجبــال، في كاتمندو في عام 2011،
	وإذ تدرك أنه رغم التقدم المحرز في تعزيز التنمية المستدامة للمناطق الجبلية لا تزال معدلات الفقــر وانعــدام الأمن والإقصــاء الاجتماعي والتدهــور البيئي شديدة الارتفاع في هذه المناطق،
	وإذ تدرك أيضا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتنمية المستدامة،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تلاحظ مع التقدير تزايد عدد الحكومات والمنظمات والمجموعات الرئيسية والأفراد في أنحاء العالم الذين باتوا يدركون أهمية التنمية المستدامة للمناطق الجبلية في سبيل القضاء على الفقر، ويسلمون بالأهمية العالمية للجبال باعتبارها مصدرا لمعظم المياه العذبة على الأرض ومستودعات للتنوع البيولوجي الغني والموارد الطبيعية الأخرى، بما فيها الأخشاب والمعادن، ومناطق توفر بعض مصادر الطاقة المتجددة وأماكن يقصدها الكثيرون للاستجمام والسياحة، ومناطق ذات أهمية من حيث التنوع الثقافي والمعرفي والتراث، وكلها عناصر تعود بفوائد اقتصادية إيجابية لا تحصى؛
	3 - تسلّم بأن الجبال توفر مؤشرات حساسة عن تغيرات المناخ من خلال ظواهر معينة، مثل تغير التنوع البيولوجي وانحسار الجليديات الجبلية وتغيرات الصرف المطري الموسمي التي تؤثر في المصادر الرئيسية للمياه العذبة في العالم، وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات للتقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية لهذه الظواهر وتعزيز تدابير التكيف؛
	4 - تسلّم أيضا بأن التنمية المستدامة للجبال عنصر رئيسي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العديد من مناطق العالم؛
	5 - تشجع على إمعان النظر في مسائل التنمية المستدامة للجبال في سياق المناقشات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ وبشأن فقدان التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر التي تجرى في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ() واتفاقية التنوع البيولوجي() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا() ومنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات؛
	6 - تلاحظ مع القلق أنه لا تزال هناك تحديات رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية وحماية النظم الإيكولوجية الجبلية، وأن سكان المناطق الجبلية في أي بلد من البلدان هم في أغلب الأحيان من أفقر الناس؛
	7 - تشجع الحكومات على اعتماد رؤية بعيدة المدى ونُهُجٍ كليّة في استراتيجياتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وعلى تعزيز النُّهج المتكاملة للسياسات المتصلة بالتنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
	8 - تشجع أيضا على أن تقوم الحكومات بدمج التنمية المستدامة للجبال في رسم السياسات الوطنية والإقليمية والعالمية وفي الاستراتيجيات الإنمائية، بوسائل منها إدماج المتطلبات الخاصة بالجبال في سياسات التنمية المستدامة أو اعتماد سياسات خاصة بالجبال؛
	9 - تلاحظ أن تزايد الطلب على الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، والآثار المترتبة على تحات التربة وإزالة الأحراج وتدهور مستجمعات المياه وتواتر وقوع الكوارث الطبيعية ونطاقها، وارتفاع معدلات الهجرة إلى الخارج والضغوط الناجمة عن الصناعة والنقل والسياحة والتعدين والزراعة، والآثار المترتبة على تغيرات المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، هي بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها النظم الإيكولوجية الهشة للجبال في المساعي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الجبلية، بما يتسق مع الأهداف الإنمائية للألفية؛
	10 - تؤكد أهمية الإدارة المستدامة للغابات وتجنب إزالة الأحراج وإحياء النظم الإيكولوجية الحرجية المفقودة والمتدهورة للجبال من أجل تعزيز دور الجبال بوصفها عناصر طبيعية لضبط الكربون والمياه، وتلاحظ أنه جرى تكريس اليوم الدولي للجبال في عام 2011 لموضــوع ”الجبال والغابــــات“، كإسهام في الاحتفـال في عام 2011 بالسنة الدولية للغابات؛
	11 - تلاحظ أن الزراعة المستدامة في المناطق الجبلية مهمة لحماية البيئة الجبلية وتعزيز الاقتصاد الإقليمي؛ وتعرب عن تقديرها للدور الهام الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في إطار منظومة الأمم المتحدة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة والحراجة المستدامة وأثرهما المفيد على التنمية المستدامة للجبال من خلال برامجها الميدانية وأنشطتها المعيارية والدعم الذي تقدمه إلى العمليات الدولية؛
	12 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتأثيرها المتزايد في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح وخَلَّف آثارا اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة الأجل بالنسبة للمجتمعات الضعيفة في أنحاء العالم، وبخاصة في المناطق الجبلية، ولا سيما المناطق الجبلية في البلدان النامية، وتحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الجهود الوطنية والإقليمية من أجل كفالة التنمية المستدامة للجبال، وتلاحظ في هذا الخصوص، مع التقدير، انعقاد الندوة العالمية الثانية للانهيالات الأرضية، التي نظمها الاتحاد الدولي للانهيالات الأرضية واستضافتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الأول/أكتوبر 2011، والدورة الدراسية للبرنامج الدولي للبحث والتدريب في مجال الإدارة المستدامة للمناطق الجبلية بشأن إدارة أخطار الكوارث في المناطق الجبلية التي نظمتها أمانة الشراكة من أجل الجبال وجامعة تورين بإيطاليا؛
	13 - تشجع الحكومات والمجتمع الدولي وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين على وضع أو تحسين استراتيجيات لإدارة أخطار الكوارث بهدف مواجهة الآثار الضارة المتزايدة للكوارث في المناطق الجبلية، من قبيل الفيضانات المفاجئة، بما فيها الفيضانات المتفجرة للبحيرات الجليدية، والانهيالات الأرضية وتدفقات الحطام والزلازل؛
	14 - تهيب بالحكومات أن تقوم، بالتعاون مع الأوساط العلمية والمجتمعات الجبلية والمنظمات الحكومية الدولية، عند الاقتضاء وبغية تعزيز التنمية المستدامة للجبال، بدراسة الشواغل الخاصة للمجتمعات الجبلية، بما في ذلك الآثار الضارة لتغيرات المناخ في البيئات الجبلية والتنوع البيولوجي، بهدف وضع استراتيجيات تكيف مستدامة ثم تنفيذ تدابير ملائمة لمواجهة الآثار الضارة لتغيرات المناخ؛
	15 - تشدد على أن العمل على الصعيد الوطني عامل أساسي في تحقيق التقدم في التنمية المستدامة للجبال، وترحب بتزايده المطرد خلال السنوات الأخيرة في شكل انعقاد العديد من المناسبات والأنشطة والمبادرات، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تشمل، عند الاقتضاء، سياسات وقوانين مؤاتية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للجبال في إطار الخطط الإنمائية الوطنية؛
	16 - تشجع على مواصلة إنشاء لجان أو ترتيبات وآليات مؤسسية مماثلة تضم أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيدين الوطني والإقليمي، عند الاقتضاء، لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية؛
	17 - تشجع أيضا على زيادة مشاركة السلطات المحلية، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، ولا سيما سكان الريف والشعوب الأصلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في وضع وتنفيذ البرامج والترتيبات المتعلقة بتخطيط استغلال الأراضي وحيازة الأراضي والأنشطة المتصلة بالتنمية المستدامة في الجبال؛
	18 - تشدد على ضرورة تحسبن إمكانية حصول النساء في المناطق الجبلية على الموارد، بما في ذلك الأرض، وكذلك ضرورة تعزيز دور النساء في المناطق الجبلية في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في مجتمعاتهن المحلية وثقافاتهن وبيئاتهن؛ وتشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية على إدماج البعد الجنساني، بما في ذلك البيانات المصنفة على أساس نوع الجنس، في الأنشطة والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية الجبلية؛
	19 - تؤكد أنه يتعين أخذ ثقافات الشعوب الأصلية وتقاليدها ومعارفها، بما في ذلك في ميدان التطبيب، في الاعتبار الكامل واحترامها وتشجيعها عند وضع السياسات والبرامج الإنمائية وعند القيام بالتخطيط في المناطق الجبلية، وتشدد على أهمية تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية الجبلية وإشراكها بشكل كامل في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيها وأهمية إدماج معارف الشعوب الأصلية وتراثها وقيمها في جميع المبادرات الإنمائية؛
	20 - تشير مع التقدير إلى اعتماد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي() برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال؛
	21 - تدعو الدول وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تعزيز تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال، بوسائل منها وضع ترتيبات مؤسسية ملائمة تضم العديد من أصحاب المصلحة، ووضع آلية مؤسسية ملائمة تضم العديد من أصحاب المصلحة؛
	22 - تدرك أن الكثير من البلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، يحتاج إلى مساعدة في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة للجبال، من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وفيما بين بلدان الجنوب ومن خلال نُهُج التعاون الأخرى؛
	23 - تشدد على أهمية تبادل أفضل الممارسات والمعلومات والتكنولوجيات الملائمة والسليمة بيئيا من أجل التنمية المستدامة للجبال، وتشجع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية على القيام بذلك؛
	24 - تلاحظ أن تمويل التنمية المستدامة للجبال أصبح مسألة متزايدة الأهمية، وبخاصة في ضوء الاعتراف المتزايد بالأهمية العالمية للجبال وارتفاع مستوى الفقر المدقع في أوساط المجتمعات الجبلية وانعدام الأمن الغذائي لديها والمشاق التي تواجهها، وفي هذا الخصوص تدعو الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومرفق البيئة العالمية وجميع اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة وآليات التمويل التابعة لها إلى أن تقوم، كل ضمن ولايتها، ومعها جميع أصحاب المصلحة المعنيين من المجتمع المدني والقطاع الخاص بالنظر في توفير الدعم، بوسائل منها تقديم تبرعات مالية، للبرامج والمشاريع المحلية والوطنية والدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجبلية، وبخاصة في البلدان النامية؛
	25 - تشدد على أهمية استكشاف مجموعة كبيرة من مصادر التمويل، من قبيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وزيادة فرص الحصول على التمويل البالغ الصغر، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر والتأمين البالغ الصغر، وقروض الإسكان الصغيرة وحسابات التوفير والتعليم والصحة وتقديم الدعم إلى مباشري الأعمال الحرة الراغبين في مزاولة الأعمال التجارية الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم والقيام، عنـد الاقتضــاء وعلى أساس كل حالة علـى حـــدة، لمبادلات الديون لأغراض التنمية المستدامة؛
	26 - تشجع على مواصلة إقامة سلاسل الأنشطة الزراعية المستدامة المضيفة للقيمة وتحسين إمكانية وصول المزارعين في المناطق الجبلية ومشاريع الصناعات الزراعية إلى الأسواق والمشاركة فيها، بغية تحقيق زيادة كبيرة في دخول المزارعين، ولا سيما صغار المزارعين، والأسر المزارعة؛
	27 - ترحب بالإسهام المتزايد لمبادرات السياحة المستدامة في المناطق الجبلية كوسيلة لتعزيز حماية البيئة والمنافع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية كما ترحب باتجاه طلب المستهلكين بصورة متزايدة نحو السياحة التي تتسم بالمسؤولية والاستدامة؛
	28 - تلاحظ أن ثمة حاجة إلى إذكاء الوعي العام بالفوائد الاقتصادية الإيجابية العميمة التي تتيحها الجبال، ليس فقط للمجتمعات المقيمة في المرتفعات، بل أيضا لنسبة كبيرة من سكان العالم الذين يعيشون في المناطق المنخفضة، وتؤكد أهمية تعزيز استدامة النظم الإيكولوجية التي توفر الموارد والخدمات الضرورية لرفاه الإنسان والنشاط الاقتصادي وأهمية استحداث وسائل تمويل مبتكرة لغرض حماية هذه النظم؛
	29 - تدرك أن سلاسل الجبال تكون مشتركة عادة بين عدة بلدان، وتشجع، في هذا السياق، على تطبيق نُهُج التعاون العابر للحدود من أجل تحقيق التنمية المستدامة لسلاسل الجبال وتبادل المعلومات ذات الصلة، حيثما تتوافق على ذلك الدول المعنية؛
	30 - تلاحظ مع التقدير، في هذا السياق، أن اتفاقية حماية جبال الألب() تشجع على اتباع نُهُج بناءة جديدة لتنمية جبال الألب تنمية متكاملة مستدامة، بوسائل منها بروتوكولاتها المواضيعية بشأن التخطيط المكاني والزراعة الجبلية وحفظ الطبيعة والمناظر الطبيعية والغابات الجبلية والسياحة وحماية التربة والطاقة والنقل، وكذلك الإعلان المتعلق بالسكان والثقافة() وخطة العمل بشأن تغير المناخ في جبال الألب() والتعاون مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب اتفاقيات بشأن المواضيع والأنشطة ذات الصلة المضطلع بها في سياق الشراكة من أجل الجبال؛
	31 - تلاحظ أيضا مع التقدير أن الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية جبال الكاربات() وكفالة تنميتها المستدامة التي اعتمدتها ووقعتها بلدان المنطقة السبعة توفر إطارا للتعاون وتنسيق السياسات الشاملة لعدة قطاعات ومنهاجا لوضع استراتيجيات مشتركة للتنمية المستدامة ومنتدى للحوار بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛
	32 - تلاحظ كذلك مع التقدير العمل الذي يضطلع به المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال في تعزيز التعاون العابر للحدود بين ثمانية بلدان أعضاء في منطقة الهندوكوش في الهيمالايا لتعزيز العمل والتغيير من أجل التغلب على حالة الضعف الاقتصادي والاجتماعي والمادي التي يعانيها سكان الجبال؛
	33 - تلاحظ مع التقدير ما أسهم به مشروع التنمية الزراعية والريفية المستدامة في المناطق الجبلية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبيان فريق أديلبودين في الترويج لسياسات محددة ومؤسسات وعمليات ملائمة للمناطق الجبلية وما يوفرانه من فوائد اقتصادية إيجابية لا تحصى؛
	34 - تؤكد أهمية بناء القدرات وتقوية المؤسسات وتعزيز برامج التعليم العالي والتعليم المستمر في المواضيع المتعلقة بالجبال، من أجل زيادة الفرص المتاحة وتشجيع الاحتفاظ بوجود الأشخاص ذوي المهارات، بمن فيهم الشباب، في المناطق الجبلية، وتشدد أيضا على أهمية تعزيز البرامج التثقيفية والتوعوية من أجل تشجيع التنمية المستدامة للجبال على جميع المستويات، وزيادة التوعية بمسألة التنمية المستدامة في المناطق الجبلية، وبطبيعة العلاقات القائمة بين المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها سنويا في هذا الصدد الاحتفال باليوم الدولي للجبال في 11 كانون الأول/ديسمبر كل عام؛
	35 - تشجع الدول الأعضاء على القيام، على الصعيد المحلي الوطني والإقليمي، حسب الاقتضاء، بجمع بيانات علمية مصنفة عن المناطق الجبلية عن طريق الرصد المنهجي لما يحرز من تقدم ويحصل من تغييرات، استنادا إلى المعايير ذات الصلة، من أجل دعم البرامج والمشاريع البحثية المتعددة التخصصات وتحسين عمليات صنع القرار والتخطيط؛
	36 - تشجع جميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم، كل في نطاق ولايته، بمواصلة تعزيز الجهود البناءة المبذولة من أجل تقوية التعاون فيما بين الوكالات زيادة لفعالية تنفيذ الفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21(8)، بما في ذلك الفصل 13، والفقرة 42، والفقرات الأخرى ذات الصلة من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ(9)، آخذة في الاعتبار ضرورة زيادة مشاركة منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
	37 - تنوه بالجهود المبذولة في إطار الشراكة من أجل الجبال التي تنفذ وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، وتدعو المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى النظر في المشاركة بنشاط في الشراكة من أجل الجبال لزيادة ما تنطوي عليه من قيمة، وتدعو أمانة الشراكة إلى تقديم تقرير عن أنشطتها وإنجازاتها إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتهــا العشريــن في عام 2013، التي سيكون فيها موضوع ”الجبال“ أحد المجموعات المواضيعية التي سيجري استعراضها؛
	38 - تلاحظ مع التقدير، في هذا السياق، الجهود التي تبذلها الشراكة من أجل الجبال للتعاون مع الصكوك القائمة المتعددة الأطراف المتصلة بالجبال، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي(5) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا(6) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ(4) والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والصكوك الإقليمية المتعلقة بالجبال، مثل اتفاقية حماية جبال الألب(8) والاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها المستدامة(11)؛
	39 - تلاحظ العملية الجارية للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، في ريودي جانيرو، البرازيل؛
	40 - تلاحظ مع التقدير الجهود الجارية لتحسين التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات والمبادرات المعنية بتنمية الجبال مثل منتدى الجبال والشراكة من أجل الجبال ومبادرة بحوث الجبال والجمعية الدولية للجبال والتقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال واتحاد التنمية المستدامة في الإقليم الإيكولوجي للأنديز؛
	41 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون ”التنمية المستدامة للجبال“ من البند المعنون ”التنمية المستدامة“.

